
USNESENÍ

7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19

konaného dne 25.3.2020
 

1/

2/

3/

4/

b)

rv:

Zastupitelstvo městske casti Praha 19 po projednání:

s c h va I uj e předložený program 7. zasedání ZMČ.

schvaluje:

1) r o zp o če t na rok 2020 s objemem příjmů ve výši 108 855 OOO,— Kč a s objemem

výdajů ve výši 131 240 000,- Kč, a to v členění závazných ukazatelů rozpočtu,

2) p lá n vý n o s ů a n á kl a d ů zdaňované činnosti na rok 2020 s výnosy ve výši

53 930 000,— Kč a náklady ve výši 37 550 OOO,— Kč z hospodaření s majetkem městské

části a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu městské části ve výši

42 000 000,— Kč.

3)střednědobý rozpočtový výhled na roky2021 až 2025

4) p ře v o d finančních prostředků do sociálního fondu ve výši 2 700 OOO,— Kč.

5) p a sky t n u t i veřejné finanční podpory žadatelům dle přílohy v celkové výši

1 226 OOO,— Kč.

5 ch va I uje rozdélem’ budovy č. p. 302, která je součástí pozemku parc. č. 1817, k.

ú. Kbely, obec Praha (Hůlkova ul.) na jednotky ve smyslu příslušných ustanovení

zákona č. 89/2012 Sb. a ukládá Odboru majetku, investic, bytového a nebytového

hospodářství připravit prohlášení o rozdělení této budovy dle § 1166 zákona č.

89/2012 Sb.

sc h va I uj e záměr prodeje jednotlivých bytů uvedených ve výše uvedeném

prohlášení o rozdělení výše uvedené budovy na jednotky spolu spříslušným

spoluvlastnickým podílem na společných částech této budovy a pozemku parc. č.

1817, k. ú. Kbely, obec Praha nájemcům těchto bytů, ve smyslu usnesení

Zastupitelstva Městské části Praha 19 ze dne 25. 9. 2019 bod 5).

sch valuje prodej domu ev. č. 1 Jilemnická, Praha 9 - Kbely stojící na pozemku

parc. č. 701/2, pozemek parc. č. 701/2 zastavěná plocha o výměře 154 m2 a pozemek

parc. č. 701/1 o výměře 221 m2, vše k. ú. Kbely, obec Praha, manželům

_,bytem—zakupní 5289000,-
Kča

p o v ě řuj e starostu MČ Praha 19 podpisem kupní smlouvy.


